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Hva er IPR-utfordringene i
SMB-programmet?

Konsortieavtalens rolle

© Morten Øien 2010 Presentasjon holdt på NFR- seminar i Oslo 10. juni 2010.
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IPR-regimet i SMB-programmet - grunnregel

• Art. 41 i deltakelsesreglene for det 7RP (”the Rules for
Participation”)

– Såfremt ikke annet er avtalt mellom deltakerne, skal prosjektresultatene
eies i fellesskap (sameie) av medlemmene i gruppen (d.v.s. av bedriftene
selv eller deres foreninger/sammenslutninger (”SME Associations”)

– Andre eierskapsforhold kan avtales såfremt interessene til medlemmene av
den aktuelle gruppen er ivaretatt
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IPR-regimet i SMB-programmet - transaksjonen

• Annex III til bidragskontrakten (”the EC Grant Agreement”)
– Etablerer en ”kjøper-selger” relasjon mellom deltakerbedriftene og de

forskningsutførende deltakerne (”the RTD Performers”), kalt transaksjonen

(”the Transaction”)

– Som hovedregel blir bedriftene sameiere av alle prosjektresultater inkl. IPR,

mot full betaling til de forskningsutførende deltakerne

– Eksepsjonelt kan deltakerne beslutte at de forskningsutøvende deltakerne
skal eie prosjektresultatene inkl IPR helt eller delvis, mot en forholdsmessig
reduksjon av betalingen

– Kommisjonen godkjenner transaksjonen som del av Annex I til kontrakten

– Transaksjonen skal være fullstendig og transparent
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Transaksjonen – tre ulike IPR scenarier

• Scenarie 1: Deltakerne følger hovedregelen (” the default
regime”)

– Bedriftsdeltakerne (SMBene) eier resultatene inkl IPR sammen og utnytter
disse til egen fordel

– Dersom SMBene trenger lisenser (”Access Rights”) til de
forskningsutførende deltakernes prosjektbakgrunn skal slike innvilges

• Uten betaling/lisensavgift

eller

• På rimelige og rettferdige vilkår (”fair and reasonable conditions”) såfremt dette er
avtalt før bidragskontrakten signeres

– NB! De forskningsutførende deltakerne vil også kunne trenge lisenser til
prosjektresultater for egen senere bruk, for eksempel til videre forskning!
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Transaksjonen – tre ulike IPR scenarier

• Scenarie 2: De forskningsutførende deltakerne eier alle
prosjektresultater inkl. IPR

– Kommisjonen ser for seg at dette scenariet kun vil realiseres i helt
eksepsjonelle tilfelle. Må begrunnes konkret og hvile på grunnprinsippet om
at denne løsningen tjener SMBenes langsiktige interesser best

– Konsortiet må sikre at SMBene får de lisenser fra de andre deltakerne som
er nødvendig for å spre og bruke prosjektresultatene i samsvar med
bedriftenes behov, d.v.s. til kommersiell utnytting

– Lisensene kan være eksklusive eller ikke-eksklusive

– Lisensene kan være vederlagsfri eller på rimelige og rettferdige vilkår

NB! Lisensene kan ikke inneholde vilkår som er egnet til å hindre eller
begrense SMBenes effektive utnytting av prosjektresultatene!
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Transaksjonen – tre ulike IPR scenarier

• Scenarie 3: Delt eierskap til prosjektresultater inkl. IPR.
Kan forekomme i to varianter:

– SMBene eier alene resultatene A og B, de forskningsutførende deltakerne
eier alene resultatene X og Y (”særeie”)

– SMBene og de forskningsutførende deltakerne eier samtlige
prosjektresultater i sameie (for eksempel 80% til SMBene og 20% til de
forskningsutførende deltakerne)

– Delt eierskap er krevende! Nødvendiggjør bl.a. at deltakerne blir enige om
spørsmål som rett til videre lisensiering, beskyttelse, redusert betaling m.v.
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Transaksjonen – særlig om prosjekter til fordel for
SMB foreninger/sammenslutninger (”SME
Associations”)

• Disse prosjektene har som siktemål å adressere FoU-utfordringer som
anses som felles for et betydelig antall SMBer

• Deltakere er foreningene/sammenslutningene, ikke bedriftene selv

(NB! En eller flere SMBer kan inngå i konsortiet som
forskningsutførende part/er)

• Foreningene/sammenslutningene er pliktig til å spre og utnytte
prosjektresultatene til fordel for sine medlemmer

• Foreningene/sammenslutningene har rett til å sub-lisensiere
prosjektresultatene til sine medlemmer
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Konsortieavtalens rolle

• Hva er poenget med denne når deltakerne under enhver
omstendighet må forholde seg til kontrakten?

– Bidragskontrakten er i hovedsak en standardavtale

– Konsortieavtalen gir deltakerne mulighet til å regulere og spesifisere
rettigheter og forpliktelser i større detalj seg i mellom

(Kommisjonen er ikke part i konsortieavtalen, sml. tilsvarende for
konsortieavtaler i Forskningsråds-finansierte prosjekter!)

– Bidragskontrakten åpner for at en del IPR-relaterte regler kan fravikes eller
suppleres i en separat avtale
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Konsortieavtalens innhold

• Deltakelsesreglene (”RfP) for 7RP forutsetter at
konsortieavtalen som minimum skal regulere:
(a) Den interne organiseringen av konsortiet

(b) Regler for videre fordeling/betaling av Kommisjonens finansielle bidrag til
deltakerne

(c) Supplerende bestemmelser om spredning og bruk av prosjektresultater,
samt tilgangsrettigheter til prosjektbakgrunn og resultater

(d) Mekanisme for løsning av interne tvister

(e) Bestemmelser om ansvar, erstatning/garantistillelse og håndtering av
konfidensiell informasjon
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Konsortieavtalens innhold

• Konsortieavtale (KA) er obligatorisk for ”Research for SMEs” -
prosjekter! Avtalen kan (utover det RfP krever) inneholde alle de
bestemmelser som deltakerne er enig om det er behov for i
prosjektet, så langt disse ikke vil stride mot bidragskontrakten

Merk:

(1) Dersom forhandling av noen punkter er spesielt krevende, vil det ofte være

fordelaktig om deltakerne kan enes om en ”kjerne-avtale” før søknad sendes

(2) Når skal KA senest være bindende inngått mellom deltakerne?
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Konsortieavtalen – avtalemodeller

• DESCA – se www.desca-fp7.eu

• IPCA – se www.eicta.org

• EUCAR – se www.eucar.be/organisation

• MG4 – se www.aerosme.com

• NB! Overnente modellavtaler finnes også lagt ut for
nedlasting på www.ipr-helpdesk.org

• NB! Modellavtaler kan aldri brukes ”as is”
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Andre relevante informasjonskilder

• http://www.tinyurl.com/iprhd-FP7

• http://www.tinyurl.com/iprhd-IA

• http://www.tinyurl.com/iprhd-WIPO

• http://www.tinyurl.com/iprhd-EPO

• http://www.tinyurl.com/iprhd-OMIH
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Hva er IPR-utfordringene i SMB-programmet?

Takk for oppmerksomheten!


